
CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA
Service Publico Federal

PORTARIA CONTER N.e 69, DE 21 DE JULHO DE 2020.

A DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM 
RADIOLOGIA, no exercicio de suas atribuigoes legais e regimentals, conferidas por meio da 
Lei n.5 7.394, de 29 de outubro de 1985, Decreto n.- 92.790, de 17 de junho de 1986, 
Decreto n9 9.531 de 17 de junho de 2018 e pelo Regimento Interno do CONTER,

CONSIDERANDO o teor do caput do artigo 37 da Constituigao Federal, no 
tocante aos prindpios da legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiencia, que devem 
nortear os atos da administragao publica direta e indireta;

CONSIDERANDO a importancia das discussoes, acompanhamentos, avaliagoes 
e analises dos assuntos jun'dicos e demandas judiciais em tramite nos diversos Orgaos do 
Poder Judiciario, bem como os de carater administrative, de interesse geral do Sistema 
CONTER/CRTRs;

CONSIDERANDO a necessidade de dinamizar a atuagao da Comissao de 
Assuntos Jun'dicos do CONTER para garantir o seu pleno funcionamento e a celeridade de 
sua atuagao, sem prejuizo das demais atividades inerentes ao cargo ocupado por seus 
integrantes;

CONSIDERANDO o decidido em Reuniao de Diretoria Executiva do CONTER, 
realizada em 08/07/2020, concernente a reformulagao da Comissao de Assuntos Juridicos do 
CONTER;

RESOLVE:

Art. I9 - Recompor a Comissao de Assuntos Juridicos do CONTER - CAJ que sera 
formada por 06 (seis) membros, sendo 03 (tres) efetivos e 03 (tres) suplentes, ficando assim 
constituida:

I - Sao integrantes da Comissao de Assuntos Jun'dicos - CAJ na qualidade de efetivos:

- Presidente - OAB/MG 101.537;
-19 Secretario - OAB/DF - 40512;
- 29 Secretaria - OAB/DF - 19590.

Dr. Marco Antonio Oliveira Freitas
Dr. Jacinto de Sousa
Dr9 Tatyana Marques Santos de Carli

II - Sao integrantes da Comissao de Assuntos Jun'dicos - CAJ na qualidade de
suplentes:

- OAB/RJ 140794;
- OAB/MS 11883;
- OAB/GO 22083.

Dr9 Leticia Maria Cunha Moreira 
Dr9 Hevelyn de Souza Martins Lopes 
Dr9 Celiane Maria de Rezende Mendes
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Art. 22 - A participate) na CAJ nao implica ocupagao de cargo e nao gera vinculo 
trabalhista, estatutario ou de qualquer natureza com o CONTER, sendo a atuagao do 
profissional do direito decorrente do seu cargo ja existente no Regional ou no CONTER.

Art. 32 - Excepcionalmente, podera ser convidado advogado ou jurista nao integrante 
da CAJ; seja o mesmo lotado no Sistema CONTER/CRTRs ou nao, para participar das reunioes 
e contribuir sobre o tema a ser discutido.

Art. 42
ordinariamente trimestralmente para:

I - Execute do Forum Permanente de Advogados e Assessores Jun'dicos do Sistema 
CONTER/CRTRs;

II - Emitir sugestoes, emitir opinioes a respeito de minutas de resolutes, elaborar 
pareceres, construir pegas jundicas e quaisquer outras atividades que importem em 
estabelecer seguranga jundica e melhoria das praticas judiciais e administrativas no ambito 
do Sistema CONTER/CRTRs, exercendo uma consultoria preventiva para evitar demandas 
judiciais ou apresentando solugoes para as existentes;

III - Deliberar sobre o planejamento estrategico do ano vindouro da comissao, 
prestar contas do ano corrente e atualizar o banco de pareceres, bem como proper novas 
orientagoes jundico-normativas ao Plenario do CONTER.

Art. 52 - A CAJ reunir-se-a de forma extraordinaria sempre que convocada pela 
Diretoria Executiva do CONTER, a qual a fara diretamente ou em atendimento a solicitagao 
de um dos integrantes efetivos que apresente pauta relevante para Sistema CONTER/CRTRs.

Paragrafo Unico - As reunioes de carater ordinario e extraordinario poderao ocorrer 
on line por meio de plataforma virtual (teleconferencia) para fins de atendimento ao 
principio da economicidade.

Art. 62 - A CAJ devera diligenciar para que as reunioes efetivamente ocorram, 
suprindo sempre que necessario com os suplentes, as vagas decorrentes da ausencia de 
efetivos.

Convocada pela Diretoria Executiva do CONTER a CAJ reunir-se-a

§ 12. Integrante efetivo, que for membro do Corpo de Conselheiros do CONTER, 
coordenara os trabalhos da reuniao da comissao desde a sua solicitagao de convocagao e os 
demais o auxiliarao secretariando os trabalhos.

§ 22. Integrantes suplentes, poderao ser convocados em outras oportunidades, 
discricionariamente sempre que houver necessidade de sua participagao em razao de 
especializagao na materia discutida.
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§ 39. Integrantes suplentes poderao ser convocados ainda, em qualquer quantitative, 
para suprir ausencia(s), ainda que potenciais, justificada(s) ou nao, de quaisquer dos 
membros efetivos.

§ 49. Podera haver convocagao de reuniao com numero de participantes inferior ao 
numero dos efetivos sempre que:

a) Houver necessidade de diligenciar ou tomar medidas urgentes;

b) Houver necessidade de envio de membros da Comissao para prestar apoio
aos Regionais em demandas espedficas;

c) O tema a ser tratado em reuniao extraordinaria for de baixa complexidade;

d) Houver necessidade de limitar despesas para cumprimento do orgamento;

e) Por motive de forga maior ou para atender ao interesse publico;

§ 59. O quorum minirno para abertura de reunifies ordinarias ou extraordinarias da 
CAJ que exijam delibera^ao e de pelo menos 3 (tres) membros.

§ 69. Em caso de deliberates a CAJ decide sempre pela maioria simples dos 
presentes, exercendo o Presidente da Comissao o voto de qualidade.

§ 79. Os casos omissos relatives ao desenvolvimento das reunifies serao resolvidos 
pela propria Comissao, a qual podera utilizar os costumes, principios gerais, jurisprudencia, 
bem como a analogia; neste caso, utilizando-se do Regimento Interne do CONTER, das 
normas gerais aplicaveis as comissfies do CONTER, ou outras normas vigentes na legislate 
Federal.

§ S9. Os demais casos omissos serao resolvidos pela Diretoria Executive do CONTER.

Art. 79 - A CAJ, ora designada estendera seu objeto de atuagao a todas as demandas 
juridicas ou administrativas relevantes ao Sistema CONTER/CRTRs.

Art. 89 - As despesas da CAJ em regra geral serao suportadas pelo CONTER.

§ 19. As despesas com diarias, auxilio representa^ao, locomogao interestadual (como 
passagens areas) e outras de igual natureza, dos integrantes da CAJ, quando em atuagao a 
servigo desta, ainda que na origem seja vinculado ao Departamento Jundico de urn CRTR, 
serao arcadas pelo CONTER, em igual sentido as dos convidados externos.

§ 29. Os tipos de despesas a que alude o paragrafo anterior, quando dos encontros 
do Forum Permanente de Advogados e Assessores Jun'dicos do Sistema CONTER/CRTRs, 
organizado pela Comissao de que trata esta Portaria, serao suportadas pelo CONTER em 
relagao aos membros da CAJ e pelos respectivos Regionais para os seus advogados e 
assessores.

3

SIBS Quadra 02 Conjunto A - Lote 03 - Nudeo Bandeirante -DF - CEP 71.736-201 - Telefax (OXX 61) 3051-6500
e-mail: conter(S)conter.gov.br home page: www.conter.gov.br

http://www.conter.gov.br


CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA
Service Publico Federal

§ 35. As despesas referentes ao espa?o e a toda infraestrutura fisica e de apoio em 
geral para realizagao do encontro anual do Forum Permanente de Advogados e Assessores 
Jundicos do Sistema CONTER/CRTRs, serao suportadas pelo CONTER quando realizado em 
Brasilia/DF e pelo Regional que concordar em sediar o evento na sua jurisdi^ao.

§ 42. Em sendo na jurisdi^ao do CRTR, este, em conjunto com a Diretoria Executiva do 
CONTER, definirao o local do evento de acordo com as possibilidades orgamentarias do 
Regional, devendo privilegiar-se, sempre que possivel e adequado, o uso da propria sede do 
referido Regional para fins de atender ao principio da economicidade.

Art. 92 A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando a 
Portaria CONTER n9 84, de 21 de dezembro de 2.017.

Brasilia-DF, 21 de julho de 2020.

RrTUCIANP'fjUEDES 
Dirgter^Presidente 
Gestao 2019-2022
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